
АНАЛИЗА ДЕЛА - ⹂ПАКАО” Данте Алигијери 

1. Данте Алигијери је био највећи италијански песник средњег века. Рођен је 1265. 

године у Фиренци, а умро је 1321. године у Равени. Његово највеће дело је 

„Божанствена комедија” која се сматра за једно од највећих ремек дела у историји 

литературе. Састоји се од три дела: Пакао, Чистилиште и Рај и представља критику 

тадашњег друштва. Данте се залагао за писање на народном језику, па је „Божанствену 

комедију” објавио на свом матерњем језику.  

У Италији у средњем веку били су присутни династијски сукоби. Људи су се 

делили на гвелфе, присталице папе и гибелине, цареве следбенике. Данте је припадао 

гвелфима, а они су у Фиренци били подељени на 2 две струје: Црни и Бели. Данте је 

био припадник Белих, и као њихов изасланик ишао је код папе Бонифација VIII да 

преговара. Папа је подржавао Црне, тако да је он био Дантеов политички противник. 

Ови сукоби су доживели кулминацију око 1300. године, Бели су доживели пораз, а 

Данте је прогнан из Фиренце и последњих 20 година живота провео је ван Фиренце. У 

Дантеовом Паклу приказане су разне личности које су се противиле средњовековним 

религиозним и световним правилима, а цела „Божанствена комедија” је политичко 

сведочанство тадашњих сукоба и ситуације у Фиренци и целој Италији.  

2.  Дело „Пакао” састоји се од 9 кругова, сваки је све мањи, а грехови који су њима 

описани су све већи. Он је у облику левка. Последња три круга су још подељена: седми 

на три појаса, осми на 10 јама и девети на још 4 дела. На дну је Луцифер, до половине 

тела замрзнут у језеру. Има три главе и сваком од њих жваће три највећа издајника: 

Јуду, Касија и Брута.   

 У првом кругу пакла су грешници некрштене душе, између осталих Хомер, 

Платон и Аристотел. Нихове душе нису мучене, али њих мучи безнадежна чежња. 

 Грешници другог круга пакла су блудници. Међу њима је двоје неверних 

љубавника Паоло и Франческа. Пред другим кругом пакла чудовиште Минос суди 

проклетима и одређује ко припада ком кругу. 

 Трећи круг пакла је круг прождрљиваца и њихова казна је вечна киша. Грешник 

трећег круга је Ћако, пророк из Фиренце. У трећем кругу грешнике мучи чудовиште 

Кербер. Грешници су осуђени на живот проведен у блату. 



 Грешници четвртог круга су похлепни. Они су осудјени да вечно вуку џакове са 

новцем док не пропадну, а затим изнова и да гурају стене једни на друге. Један од 

грешника је Плутон, син богиње Деметре, који је био оличење богатства. 

 У петом кругу су грешници они који су лењи и гневни. Грешник петог круга је 

Филипе Аргенти, он се налази међу Развратницима, чије се душе даве у мочвари  

Стикса. 

 Шести круг је место где се налазе јеретици и неверници. Данте је ту срео оца од 

свог пријатеља писца Гвида. Грешници из сестог круга почивају у горућим 

гробницама. 

 Седми круг предвиђен је за насилнике. Седми круг је пустиња испуњена 

горећим пахуљама. На улазу се налази Минотаур. Тамо Данте среће свог саветника 

Брунета Латиниа. Подељен је на три појаса: у првом су насилници против својих 

најближих (убице), у другом су насилници против себе (самоубице), а у трећем су 

насилници против Бога, природе и рада. 

 У осмом кругу грешници су варалице и састоји се из 10 канала. У првом каналу 

су проститутке и заводници, који су осуђени на вечно бичевање. У другом каналу су 

улизице, који се налазе у каналу измета. У трећем каналу се налазе симонисти, који 

подмићују у оквиру цркве. Они су забодени у шупље стене док су им табани запаљени. 

У четвром каналу Данте виђа лажне пророке и врачеве којима су главе окренуте 

наопако и очи пуне суза. У петом каналу се налазе уцењивачи, подмитљиви и похлепни 

политичари, који су дубоко уроњени у кључалу воду. У шестом каналу налазе се 

лицемери, који су приморани да вечно шетају одевени у оловне огртаче. Главни 

грешник овог понора је Кајафас, који је разапет на поду. Сви остали грешници морају 

да пређу преко њега да би прошли. У седмом каналу се налазе лопови, којима су 

одсечене шаке, а око њих су змије које их претварају у исте, а да би се вратили у 

људску форму морају да уједу другог грешника. У осмом каналу су пламенови који 

сакривају душе лажних саветника. Ту разговара са Одисејем. У деветом каналу су 

људи који су ширили неслогу. Грешник деветог канала је Махомет. Данте примећује 

унакажена тела која ходају у круг, да би се на крају круга њихове зашивене ране 

поново отвориле. У десетом каналу су грешници погођени кугом, а то су 

фалсификатори новца, трговци људима и лажни сведоци. Неки од њих не могу да 

ходају, а неки скидају красте један са другог. 



 У деветом кругу се налази велико залеђено језеро где су заглављени грешници-

издајници. Девети круг се састоји из 4 зоне: Каинова (издајници родбине), Антенорова 

(издајници отаџбине), Толомеова (издајници пријатеља) и Јудекова (издајници 

добротвора). У деветом кругу Данте слуша ужасну причу грофа Уголина који глође 

главу надбискупу Руђерију.  

 „Божанствена комедија” састоји се од 3 дела, који укупно имају 100 певања. 

Број 3 је мистичан број, а број 100 је савршен број. У делу Пакао се јавља број 9 

(кругова), који је последњи једноцифрени број и означава крај једног циклуса. Повезан 

је и са бројем 6, који се сматра ђаволским бројем, јер је изокренути број 6.  

3. Историјске личности су Платон и Аристотел, грчки мислиоци, Семирамида 

вавилонска владарка, Филип Аргенти, Дантеов политички противник. Митске 

личности су: Минос, краљ из грчке митологије, троглави пас Кербер, чудовиште 

Минотаур са Крита, Кентаур. 

4. Паола је код Франческе освојила њена лепота и њих двоје су постали љубавници, 

иако је Франческа била жена Паоловог брата. У другом кругу Данте се сажалио на све 

људе присутне јер их је ту довела љубав, па је пожелео да чује нечију причу. 

Франческа му је испричала како се пољубила са братом свог мужа. Данте је реаговао 

саосећајно и расплакао се када је чуо њихову причу. Али грех је грех и нису смели да 

дозволе да страст победи над разумом. Зато су морали бити смештени у пакао. 

5. Грешник који је питао да ли је стигао Бонифације, признаје да је био похлепан, да је 

носио плашт и титулу, што може да значи да је био свештеник. Али кад је чуо да Данте 

није папа Бонифацио, говори да испод њега у бунару има још грешника, а нада се да ће 

његове муке престати када дође још већи грешник од њега, а то је папа. Он не схвата 

свој грех, већ само жели себи да олакша муке.  

6. Казна да грешници свештеници висе окренути наглавце, значи да су они уместо 

искрене вере и поштења на прво место ставили новац и богатство, односно да су веру 

окренули наглавце. Зато сад они висе окренути наглавце, да им из џепова испадне све 

богатсво, а да они не могу да га дохвате. Вергилије им поручује да морају да се окрену 

Христу и вери, а да забораве на богатство. 

7. Гроф Уголино и надбискуп Руђери су грешници из деветог круга пакла, из 

Антенорове зоне. Они су историјски ликови, који су били политички противници. 

Надбискуп је затворио грофа и његове  синове у тамницу да умру од глади. Синови се 



муче пред оцем, а он  једе сопствене прсте да би утолио глад. Синови му кажу да 

сачека да они умру, па да их поједе јер ће га то мање болети. Након њихове смрти, он 

их је и појео. Ово је можда најстрашнији опис у паклу. Уголини и Руђеро су кажњени 

тако да вечно гроф глође главу надбискупа, док су заједно заробљени у леду. 

 У деветом кругу се налази велико залеђено језеро где су заглављени грешници-

издајници. Девети круг се састоји из 4 зоне: Каинова (издајници родбине), Антенорова 

(издајници отаџбине), Толомеова (издајници пријатеља) и Јудекова (издајници 

добротвора).   

 У Каиновој зони су издајници родбине, у леду до лица. У Антеноровој зони су 

политички издајници, као што су Руђери и Уголино. У Птоломејевој зони су они који 

су издали гостопримство и залеђени су и преко лица, њихова казна је строжија од 

претходних издајника. У Јудековој зони су они који су издали своје господаре и 

доброчинитеље. Они су потпуно покривени ледом и не могу уопште да се помере. У 

центру језера је Луцифер, који је починио највећу издају јер је издао Бога. Он има три 

главе и сваком од њих прождире највеће издајнике: Јуду, Брута и Касија, али никада их 

не убија. 

 Данте и Вергилије не разговарају са Луцифером, они само хоће да иду даље јер 

је иза његових леђа пролаз ка чистилишту. Вергилије износи Дантеа, они иду преко 

Луциферових леђа, а онда одједном почињу да се пењу и пролазе кроз паћину. На 

излазу угледају звезде, које значе наду и спас.  

Вук Влаисављевић, ученик првог разреда друштвено-језичког смера 

 


